
 

 PENYA BARCELONISTA BAIX CAMP. ALTA NOU SOCI. ________ 

NOM I COGNOMS__________________  ______________________________________ 

DATA NAIXEMENT  __/__/____ 
LLOC 
NAIXEMENT________________________ 

SEXO   M F  NACIONALITAT______________________ 

DNI  __________   

TELEFON  ____________ MOBIL  _____________ 

CORREU ELECTRONIC  ________________________________ 

 PREGUNTAS OPCIONALS  

SOCI BARÇA SI  NO ABONAT BARÇA   SI NO 

PROFESSIÓ ____________________________  

 DOMICILI  

CARRE, PLAÇA, AVINGUDA, ETC____________________ ____________________________ 

NUMERO ________   

PIS _____ PORTA _______  

LOCALITAT _________________________________________________ 

CODIC POSTAL__________   

PROVINCIA ____________________ PAIS  ____________________ 

 DOMICILIACIÓ BANCARIA  
 

Dono la meva autorització perquè em sigui carregada en el compte a baix indicat i fins a un altre avís, la Quota de la 

Penya Barcelonista Baix Camp. Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives del Consell Catala de l'Esport amb el nº 1687. 

Sent les quanties les aprovades per l'Assemblea de Socis. 
 
 
IBAN _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 
 
FIRMADO 
 
 
 
NOM Y COGNOMS ____________________________________________________ 
 
LOCALITAT __________________________________  DATA _ _-_ _-_ _ _ _ 
 

 
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de carácter Personal (LOPD), PENYA BARCELONISTA BAIX 

CAMP DE REUS us informa que les dades personals que ens facilita serán tractades seguint les instruccions de l’esmentada llei i incorporades als nostres fitxers, 

degudament inscrits en el registre de l’Agència de Protecció de Dades amb la finalitat de poder realizar la gestió comptable, fiscal, administrativa (cobro de rebuts) 

activitats socials i la comunicación d’informació per mitjans electrònics, telefònics o escrits. 

 
Aixi mateix, mitjançant la signatura d’aquest documenta atorgo el meu consentiment per les finalitats esmentades i per poder cedir les dades a les entitats (F. C. BARCELONA) i 

col.laboradors, necesaris per portar a terme les activitats; havent estat informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposición previstos a la llei, 

mitjançant escrit a l’adreça de PENYA BARCELONISTA BAIX CAMP DE REUS, Avd. Sant Jordi nº 23, local 13, 43201, Reus (Tarragona) 


